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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3, data emiterii: 20.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Farmexim Est SRL, cod de identificare fiscală 14628278, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, Bdul. Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/117/2002. 
4. Lichidator judiciar: Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. 
înregistrare RFO II - 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, 
site: www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Farmexim Est SRL, conform 
Încheierii din şedinţa publică de la 24.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1474/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Farmexim Est SRL 
Număr dosar: nr. dosar 1474/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Camelia Aurora Falcan 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Farmexim Est SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19714/06.11.2014, a tabelului 
definitiv rectificat al creanţelor, nr. 2, din data de 05.11.214, conform dovezii anexate. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL, poziţia 2. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19748/06.11.2014, raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 1, din data de 04.11.2014, conform dovezii anexate. 
Rportul lunar, nr. 1, din data de 04.11.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Farmexim Est SRL, poziţia 1. 
Cu adresa nr. 577/02.12.2014, expediată prin scrisoare cu confirmare de primire către dl. Năstasie Valeriu, lichidatorul 
judiciar a revenit la notificarea nr. 463/02.10.2014 şi adresa nr. 486/16.10.2014, prin care i-a solicitat acestuia, să pună 
la dispoziţie documentele contabile ale societăţii debitoare SC Farmexim Est SRL, pentru ultimii 3 (trei) ani anteriori 
deschiderii procedurii de faliment şi să procedeze la predarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC 
Farmexim Est SRL către lichidatorul judiciar, în vederea evaluării şi valorificării acestora. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi 
a măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Încheierea din camera de Consiliu din data de 12.03.2014, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 1474/101/2014, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitoarei SC 
Farmexim Est SRL, lichidatorul judiciar l-a convocat pe dl. Năstasie Valeriu la data de 10.12.2014, orele 1430, la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, 
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, pentru efectuarea operaţiunilor premergătoare inventarierii şi sigilării bunurilor existente în 
patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării acestora şi expunerii pe piaţă. 
De asemenea, i-a adus la cunoştinţă că, în situaţia în care, nu se va conforma celor solicitate, acesta este direct 
răspunzător pentru întârzierea procedurii de evaluare şi expunere pe piaţă a bunurilor existente în proprietatea 
debitoarei. 
Pentru expedierea adresei nr. 577/02.12.2014 s-a achitat către CN Poşta Română SA suma de 6,50 lei cu chitanţa nr. 
4866547/03.12.2014. 
Adresa nr. 577/02.12.2014 nu a fost confirmată de primire de către dl. Năstasie Valeriu, scrisoarea cu confirmarea de 
primire fiind returnată lichidatorului judiciar, pe motiv lispă la domiciliu şi expirat termen păstrare, conform 
AR29918417530. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că a fost formulată o contestaţie împotriva Adunării 
Creditorilor prin care a fost numit lichidatorul judiciar, aceasta făcând obiectul dosarului nr. 1474/101/2014/a5 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, pentru care nu a fost stabilit termen de judecată. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. Dosar Obiect Explicaţii 
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crt. 

1. 1474/101/2014/a2 

Angajarea răspunderii conform 
art. 138 din Legea nr. 85/2006 

formulată de lichidatorul judiciar 
împotriva administratorului 
societar Năstasie Valeriu 

Termen de judecată: 21.01.2015: 

2. 1474/101/2014/a3 

Cerere anulare act fraudulos 
costând în contractul de vânzare 
atestat de Cabinet Individual de 
Avocat Dumitraşcu Dragoş Dan 
prin încheierea de dată certă nr. 
341 din 19.12.2013 prin care au 
fost transferate patrimonial către 

Nastasie Dragoş autoturismul 
Volkswagen tip BZB număr 

identificare 
WVWZZZ3CZ9E526519 cu 

număr de înmatriculare B – 66 – 
DOK, autoturismul Volkswagen 

tip BKP număr identificare 
WVWZZZ3CZ6P195747 cu 

număr de înmatriculare MH – 04 
– EBG, autorizaţia de funcţionare 

farmacie nr. 1968/30.11.2006 
eliberată la data de 04.12.2006, 

autorizaţia de funcţionare 
farmacie nr. 6968/EN/20.03.2007 
eliberată la data de 27.03.2007 şi 

stocul de marfă în valoare de 
60.000 lei. 

Termen de judecată: 21.01.2015 

3. 1474/101/2014/a4 

Cerere anulare act fraudulos 
constând în transferul patrimonial 

al autoturismul Volkswagen 
având serie şasiu 

WVWZZZ3CZ9E519626, 
efectuat de SC Farmexim Est 
SRL către Nastasie Rareş prin 

factura fiscală seria MH nr. 
02/30.08.2011 

Termen de judecată: 21.01.2015 

4. 1474/101/2014/a5 

Contestaţie împotriva Adunării 
Creditorilor prin care a fost numit 
lichidatorul judiciar formulată de 

fostul administrator societar 
Năstasie Valeriu 

Nu a fost stabilit termen de judecată 

La termenul din data de 21.01.2015, lichidatorul judiciar a formulat note de şedinţe, pentru dosarele asociate aflate pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, după cum urmează: 
- în dosar nr. 1474/101/2014/a2 s-au formulat note de şedinţă, prin care se solicită înlăturarea susţinerilor formulate prin 
întâmpinarea depusă la dosar de domnul Nastasie Valeriu; 
- în dosar nr. 1474/101/2014/a3 s-au formulat note de şedinţă, prin care se solicită înlăturarea susţinerilor formulate prin 
întâmpinarea depusă la dosar de debitorul SC Farmexim Est SRL şi Nastasie Dragoş; 
- în dosar nr. 1474/101/2014/a4 s-au formulat note de şedinţă, prin care se solicită înlăturarea susţinerilor formulate prin 
întâmpinarea depusă la dosar de debitorul SC Farmexim Est SRL şi Nastasie Rareş; 
- în dosar nr. 1474/101/2014/a4 s-au formulat note de şedinţă, prin care se solicită respingerea contestaţiei formulate de 
debitorul SC Farmexim Est SRL împotriva ,,numirii ca practician de insolvenţă a YNA Consulting SPRL“. 
Având în vedere faptul că, administratorul societar Năstasie Valeriu, nu a răspuns la notificările privind predarea 
bunurilor societăţii, aşa cum este prevăzut în Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.03.2014 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 1474/101/2014, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de autorizare, prin care a 
solicitat judecătorului sindic intrarea în imobilul existent în proprietatea SC Farmexim Est SRL situat în mun. Drobeta-
Turnu-Severin, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 16A, bl. M11, sc. 3, et. P, ap. 3, jud. Mehedinţi, care va fi depusă la 
dosarul cauzei la termenul din data de 21.01.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 21.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


